
Югославия-Българмя
От съвместното 
заседание на 
клона на СК 
в органа на 
управата и 
ОК на СК в 
Димитровград

ГЕОРГИ АЛЕКСОВ 

НАКАЗАН ПАРТИЙНО
Поздравления за Празника

ка федеративна република 
е изпратил доПървият секретар на Цен- 

комитет на Българ- Югославия 
президента на СФРЮ и пред 
седател на Съюза на югосла- 

Иосип

тралния 
ската комунистическа пар
тия и председател на Държа 
вния съвет на НР България 
Тодор Живков по случай 29 
ноември 
празник

комунистивските
Броз Тито следната поздра
вителна телеграма:РАЗИСКВАЙКИ за политическата отговорност 

на Георги Алексов, представител в Републиканската 
камара на СР Сърбия, на съвместно заседание кло
нът на Съюза на комунистите от общинската упра
ва и Общинският комитет на Съюза на комунистите 
на 3 декември са решили Георги Алексов да се на
каже с предупреждение.

— националния 
на Социалистичес-

на Социалисти-По случай националния празник 
федеративна република Югославия ■фи«1ете с,,р 

дечни поздрави от Централния квмитет на Българската 
комунистическа партия, българския народ и 
мое име.

ческа

Пожелавам на Вас, на братските ,<|Г«“а“с™ ™РТ°И 
ли на Поезидиума и Съюза на югославските комунисти

благоприятното ^азгштиеНна
то между нашите две съседни социалистически стРа™- 
Убеден съм че съвместните усилия, които полагаме в - 
зи насока са в интерес на нашите народи, на мира *г 
социализма”. ____

(На стр. 5)

Бря-тсш на ОФ и отиалиия съвет 
профсъюзите на НРБ.Поздравителни телеграми 

са пратени също от Нацио-

ТОК В ЗАБЪРДИЕ
Радейна и Петърлаш. Те съ- 
що са дължни до 15 декем- 

(онези които не са из- 
си) да 

дължните суми, ина,- 
им бъде изклю-

След дългогодишно чака- 
Смнловци, Мъз-не в селата 

гош и Моинци в чест на и 
ноември, на 28 вечерта све
тнаха електрически крушки 

Но токът ще бъде само до 
4 декември. След това

Това е решение 
комитет 

за Забър-

ЦЕНА 50 ПАРИ ври
платили дълговетеГОДИНА XIV ** БРОЙ 580 *8 ДЕКЕМВРИ 1972
внесат
че токът ще

Онези лица (от Смилов 
ци, Мъзгош и Моинци), кои- 

платили за далекопро- 
селската мрежа

ДИМИТРОВГРАД

Шя~ ИА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
чен.сс

изключва.
Районния

електрификация
дне. Тази мерка е предприе
та понеже дълговете за да
лекопровода и

то са
вода и за 
ще получат ток.

пона

Що се касае до електри- 
в останалите се- 

.... - Забърдие—Бребевница, 
Пъртопопинци, В. Одоровци 
и Гуленовци работите вече 
привършват. По мнението 
на районния комитет за оа- 
бърдие токът там ще „сти
гне” до 22 декември или за 
Нова година.

за селските
Освен това отборниците 

и редица решения'• 
за образуване

не са платени.които нехай- 
към обществс-

мрежи
На заседаниетокн отборници,

НС' се отнасят 
ните дейности.

На сесията, която се със- 
т.г. отбор 

с проб- 
с по-ната

на Район- 
ПИЯ комитет, е съобщено че 
строежът е 650.000 динара, 
а до сега събраните средст
ва не са достатъчни. Пора- 

за далекопровода 
още по 850 ди- 

Това

ПОЧТИ всички заседания
започват приеха 

решение 
Междуобщинска камара за 
територия на общините ьа- 
бушница. Пирот и Димитров 
град, както и решение за 
оЛормяване на Общност за 

култура в рамки

наДимитровград
със закъснение. Същото е по 
ложение и когато се провеж 
дат сесиите на Общинската 
скупщина. На последната се 
сия на Общинската скупщи
на трябваще да измине цял 

' се съберат нужния

в

на 24 ноември 
се запознахатоя

нииите
на учени

ците* в Поганово и Каменица 
след евентуалното закриване 
на висшите класове на основ 
ните училища в тези села.
Също 'така бе разгледана ин 
формаиията за квали<Икаци 
опната структура на учител
ските кадри в димитроврагд решение за
ска община. отделни площи в

С особен интерес бе разгле топопинци, където зе^1 Г, 
лан анализа за дълговете и ката кооперация .>С™чаР 
дължимите суми, резервите трябва да строи рионик. 
и акумулагивната спосооност ца сесията трябваше да с

стопанството. В анализа разисква и за приоритетните 
изтъква трудното положе- 1 „роси в провеждане на за- 

СС изтъква^и рут^овградското а^Р°™от Хомото на пред- 
а особено проб- седателя на ОЮК, другаря 

със сред 2;А Я Изпълнителното бю- 
ро на СЮК. Обаче мнението 
на отборниците беше тези 

„носи да се разглеждат на 
следващото заседание, попе- 

материалите във връзка 
С тях не са цялостно подют 
ВОНИ

ЛИ това 
да се внесат

от всяка къща.
и за жителите от

физическа 
тс на общината.

Също така е прието реше
ние за сключване на дого-
експрес” е<хг'1Йиш1^™ стрсюие
на автогара в Днмитрош рад. 

Отборниците също приеха 
определяне на

село Пър-

А. Д.нара 
се отнасячас за да 

брой отборннци. Поради то
ва, констатира се, че е нуж- 

се предприемат мер- 
подготви информация, 

изтъкнат всич
Годишно отчетно събрание 

на Съюза на бойците
но да 
ки и 
е която ще се

В ТОЗИ БРОЙ: бойци,за мнозина
младежи, чиито 

са загинали през 
настаняване на ра- 
бойцн, деца или съ- 

По задачите от пис- 
нзтъкнатн редица 

жи

въпрос 
помощи на 
родители 
войната, 
бота на

На 22 ноември в Димитров

на бойците от НОБ от ди

“ТГЖшето е поднесен 
работа през изтек 

период, разисквано е по 
Писмото на другаря Тнто п 
на Изпълнителното бюро, из 

ново ръководство и 
съответни реше-

СурЪут<о на
пругн. 
мото са
слабости в обществен™ ^ЗАСЛУЖЕНИ 

ДЕЙЦИ 
ПОЛУЧИХА 
ОРДВНИ И 
МЕДАЛИ

ние на
стопанство, отчет за 

лиялемите във връзка 
^вата за оборот, които не- 
лостигат. Също така дължи- 
ЛОС г-м\л и са по-големи, ог 
дълговете към трудовите пре 
понятия в Димитровград.

Сишо бс разгледана и ин- 
фоСрм^иягаРза с=остта 
на движението в рамките 
общината.

на общината,вот
общо взето
петентнитс по органнзацтш 
п другите форуми.

В новото ръководство влн 
Джуро Маркоянч

Лозан Христов 
Кирил Днмнт- 

— касиер п Драго Сте
фанов, Кирко Илиев, Ради- 
сав Антич и Нацко Петров

известни на ком

брано е 
са приети
ния*Председателят Морко е 

отчета на организа-

же на сдружс- зат: 
председател 
—. секретариисто

А. Д.наСтр. 2 прочел 
цията, а след това е разне- 

по Пнс-отчета иквано по
. Изтъкнати са редица

организацията
—. членове.

Решенията от събранието 
ще бъдат изготвени допъл- 
иително.

мото
проблеми 
11 членовете й, между конто 

жилищният

на

са подчертани:

РАБОТА ВЪРХУ ИЗРАБОТВАНЕ НА 

СТАТУТА НА ОБЩИНАТА
и самоупра 

в общините отношения 
внтелннте договори 
„ата. Задачата на третата 
подкомисия ще се състои 
изработване на програма за 
организационните въпрос. „ 
Общинската скупщина ннен

""подкомисиите са вече из
работили свои програми 
(срока беше до 20 ноември) 
зп изработване на ироекто- 
•татута.

изготвяне на 
община Димит- 

под
Комисията за 

Статута на 
ровград
К°Пьрвата подкомцеря ще ра 
боти върху програмата от
обГастта на стопанството, 
обществените дейности, на 

отбрана, средствата 
общи поста-

е оформила трн

родната
общината и 

ноиления. Втората подкомн- 
за задача да ра

на

еня ще има 
боти върху изработване па

самоуправитсл-
А. Д.

програма за



В чест на 30 - годишнината от I засе
дание на АВНОЮ

Заслужили дейци полу
чиха ордени и медали

НА 27 НОЕМВРИ Т.Г. СЕ ПРОВЕДЕ ТЪРЖЕС
ТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИ
НА В СУРДУЛИЦА В ЗАЛАТА НА УЧИЛИЩНИЯ 
ЦЕНТЪР „Й. Б. ТИТО” В БЕЛО ПОЛЕ, А В ЧЕСТ 
НА ЮБИЛЕЙНАТА ЗО-ГОДИШНИНА ОТ I ЗАСЕ
ДАНИЕ НА АВНОЮ.

Заседанието откри и при- 
съствуващите гости и отбор- 
ници топло приветствува 
Йован Петровнч, председа
тел на ОС Сурдулица.

След откриване на заседа
нието хорът на основното учи 
лище „Йован Йованович — 
Змай” в Сурдулица изпълни 
хоровата песен, посветена на 
рождения ден на Републи
ката.

Подир това за историчес
кото значение на I и II за
седание на АВНОЮ и успе

хите и задачите па община
та говори Йован Петровнч, 
председател на ОС. След то
ва Петровнч връчи ордени и 
медали на 23-ма заслужили 
дейци от комуната, които им 
бяха присъдени от Презнден 
та Тито за дългогодишната им 
и самоотвержена 
в социалистическото нистро 
ителство.

Орденът „Република” полу 
чи Борнвое Мнленков1гч, пър 
вобоец и дългогодишен об
ществено-политически деец 
от Сурдулица.

Отличените с председателя на ОС

шич, висш дентист при Ме
дицинския център в Сурду- 
лица, Владимир Тасич, ра
ботник в Специалната бол
ница за гръдоболни в Сур- 
дулица, Яникие Велкович, ди 
ректор на основното учили
ще на Вл. Рид и Владимир 
Волков, пенсионер, иначе дъ 
лгогодишен управител на во 
доцентралата „Върла 2”.

Медали на труда получи
ха: Милорад Анджелкович, 
служещ в ОК на ССРН в 
Сурдулица, Станойко Новко 
вич, шофьор при ОС в Сур
дулица и Младен Петровнч, 
председател на местната об 
щност в с. Сувойница.

На края пред отборници- 
те и присъствуващите гости 
рецитаторската секция при 
основното училище в Сурду 
лица, съпровождана от уче
ническия хор на същото учи 
лище изпълни много успешен 
рецитатив в чест на Деня 
на Републиката, а фолклор
ната — братско хоро.

светен деец от Сурдулица и 
Стоядин Стоянович, работ- 

фабрика „М

Орден „Братство и единс
тво” със сребърен венец по
лучиха: Любен Величков, ди 
ректор на основното учили
ще в с. Божнца и председа
тел па ОК на ССРН в Сур
дулица и Милан Величков, 
главен и отговорен редактор 
на вестник „Другарче” от 
Ниш и дългогодишен дирек
тор на основното училище в 
с. Клисура и помощник ди
ректор на Техническия цен
тър в Сурдулица. Иначе и 
двамата дългогодишни обще 
ствено-политически дейци.

Орден на труда със златен 
венец получиха: Александър 
Манойлович, дългогодишен 
миньорски работник и обще 
ствено-политически деец от 
Сурдулица и Бранислав Стай 
кович, председател на мест
ната общност в Алакинце и 
дългогодишен обществено- 
политически деец.

Орден за народни заслуги 
със сребърни лъчи получи
ха: Душан Томич, пенсио
нер, иначе дългогодишен про

ачкати-ник от 
ца”.

Ордени на труда със сре
бърен венец получиха: До- 
бривое Анджелкович, работ
ник от комуналното пред
приятие в Сурдулица, Душан 
Джорджевич, управител на 
железолеярната при фабрика 
„Мачкатица”, Тихомир Ива- 
нович, директор на основно
то училище в Сурдулица, 
Боривойе Спасич, лекар-спе
циалист за вътрешни болес
ти при Медицинския център 
в Сурдулица, Бошко Кнеже- 
вич, ръководител на цеха на 
„Галеника” в Сурдулица, 
Душан Миич, преподавател 
в Училищния център „Й. Б. 
Тито” в Бело Поле, Миодраг 
Ристич, ръководител по сче 
товодство във ВЕЦ „Власи- 
на”, Мика Стаменкович, ди
ректор на основното учили
ще в с. Мачкатица, Брани

слав Мишич, пенсионер-юрист 
от Сурдулица, Велимир Пе-

деиност

М. В.

Провеждане на становищата от Писмото в Босилеград
Изпълнение на 
рецитала, пос
ветен на Репу- 
ликата Без еднаква отговорност и конкретност

Становищата от Писмото 
на другаря Тито и на Изпъл 
нителиото бюро на СЮК, ко 
мунистите от обществеио-по 
литическите и стопански ор 
ганизации в Босилеград не 
реализират еднакво отговор 
но, конкретно и последова
телно. Такова мнение

твърде конкретни и обосно
вани. Сравнително добре по 
ста вената задача е завърше
те от актива на комунистите 
в стопанските организации.

На посочения договор е за 
ключено комунистите в ор
ганите на общината отново 
да се съберат и в духа 
Писмото да разрешат 
ко, което в досегашните ра
зисквания е посочено като 
затруднение, което създава 
последици. Касае се за

ки обвинения които доку
ментирано да се проучат. 
Също така е заключено и 
активът на комунистите от 
здравните организации вед
нага да се събере и да пред
ложи свои заключения-

Според договора тези 
задачи трябва да се завър
шат през тази седмица, ко- 
гато отново ще заседава 
партийният клон в града.

Чествуване Деня на 

Републйката в Босилеград
изра

зиха секретарите на партий
ните активи, партийният 
клон и местната партийна 
организация в града, на не- 
отдавнашния си договор по 

За населението в Горна въпроса за предстоящата па 
Аюбата това бе двоен праз- ртийна дейност, 
ник, защото Денят на Репуб 
ликата е ведно и патронен 
празник на местното основ
но училище.

На първия ден

на
всич-

Денят на Републиката, бе 
тържествено отпразнуван 
босилеградска община.

Чествуването започна 
вечерието на празника. На 
28 ноември в Босилеград се 
проведе тържествена сесия 
на Общинската скупщина, на 
която председателят Влади
мир Стоичков изнесе доклад 
за създаването на Републи
ката и за постиженията на 
босилеградската община.

всич В. В.в

СтопанскиВсички активи не изпълня
ват цялостно задачите си в 
определените срокове. Така 
например активът на кому
нистите в здравните органи
зации все още не е изучил 
проблемите си и 
съл заключения. В актива на 
комунистите в общината, на 
две последователни заседа
ния, на които са изтъкнати 
редица обвинения, не е успял 
почти нищо да реши и да 
предложи на партийния клон 
Инак, съвсем 
мо в редовете на комунис
тите в общината 
ват лоши взаимни 
ния.

новинив на

Готварски печки за Полшаот празни
ка в основното училище в 
Босилеград 80 ученици от 
първо отделение бяха прие
ти в пионерската организа
ция.

Нишката електронна про
мишленост — завод „Милан 
Благоевич” в Смедерево ще 
изнесе до края на годината 
в Полша 11.500 броя елек
трически готварски печки 
Този завод на „ЕИ” е про- 
дал в Полша и 40.000 — - 
ки печки на въглтца.

НАФТОВИ ПЕЧКИ

Износът може да бъде 
още по-голям, защото има 
заинтересовани за камино- 
вите„ газовите и други ви
дове печки, които произве
жда вранска „Алфа”.
ТЕЛЕНИ МРЕЖИ ЗА 
БЪЛГАРИЯ

Завод „ФРАД” в Белград 
неотдавна е сключил договор 
с партньори в България да 
им достави разни телени 
мрежи за пет милиона ди- 
иара. Доставката ще бъде 
реализирана следващата го
дина. Заводът изнася и в 
други страни — СССР, Че
хословакия, Полша, Австрия, 
Германия и някои африкан 
ски и азиатски страни.

не е доне-

По време на празника в 
Босилеград се проведоха ня- 

интересни спортни 
срещи между граничарите и 
младежите от града.

Най-голяма радост на таз
годишният ни национален 
празник почуетвуваха жите
лите от село Милевци. В на- 
вачерието на 29-ти, след петго 
дишна акция, в над 50 дома
кинства заблестяха 
чески крушки.

Същата вечер в Райчилов 
ци бе устроена тържествена 
програма подготвена от уче
ниците на гимназията, грани 
чарите и учениците от основ 
ното училище.

Тържествено бе

колко готвар

е ясно, че тък-

съществу-
отноше- Вранска „Алфа” през ид

ната година ще изнесе. в 
чужбина нафтови 
50 милиона

празнува
нето и в районните центро
ве на общината. В Горна 
Лисина в

печки за 
динара. Догово

ри са сключени с Чехосло
вакия, Унгария, Румъния, 
Белгия, България и 
страни.

Комуниститепълната зала на 
кооперативния дом бепроиз 
несен доклад за значението 
на празника.

от актива на 
просветните работници са 
изпълнили партийните зада
чи. Техните 
ни до партийния

електри-
изводи доставе-В. В. другиклон са

Страница 2
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Сурдулщш. Заседание на кооперативния съвет на „Сточар“

СЕСИЯ НА 

ОБЩИНАТА
ДИРЕКТОРЪТ НА „СТОЧАР“ НЕ Е 

ЕДИНСТВЕНИЯТ ВИНОВНИК
На 27 ноември т.г. след тържественото те продукти е вина, която 

не може да се пренебрегне. 
Освен това и отношенията 
между „Сточар” и „Търго- 
кооп” са толкова лоши, че 
вече не могат да се търпят.

Имайки всичко това пред 
вид членовете на кооперати 
вния съвет изнесоха мнение, 
че комунистите трябва да 
продължат с работата и всг; 
чки виновни да поемат от
говорността.

Въз основа на дискусиите 
и предложенията, комунис- 
тктсв трябва ла пул:'.'1ЛЯ.‘л‘‘ 
с конкретни мерки и акции. 
А тяхната работа продължа
ва. На предстоящото 
дание (датата не е още 
срочена) трябва да се рази
сква за всички, които са 
виновни за трудното

на селското стопан- 
А. Д.

След изнесените мнения 
трябва да се оформи коми
сия. Тя ще изготви предло- 

кооперативния

заседание
на ОС се проведе XXIII редовна сесия^на двете камари 
на Общинската скупщина в Сурдулица под председател
ството на Йован Петрович, председател на ОС.

Кооперативният съвет на 
„Стоземеделска кооперация 

чар” неотдавна е разисквал 
по въпроса за сменяването 
на директора на коопераци 
ята — агронома Славчо Ди
мов. Въз основа на предло
жението на Първичната ор
ганизация на Съюза на ко- 

болшинството

жение до 
съвет въз основа на което 
същият да вземе решение, 
както за директора на ко
операцията Славчо Димов, 
така и за други лица, кои
то по мнение на комунисти
те са виновни за положени
ето на селското стопанство.

В предложението на кому 
нистите за сменяване на ди
ректора Славчо Димов ме
жду другото се изтъква ви
ната му за оформяването на 
нова кооперация във В. Одо 
ровцн и иска на кооперан- 
тите от Поганово и Сенокос 
за отделяне от „Сточар”. 
Също така и отношението 
му към селскостопанските 
производители и неблаговре 
меното плащане

Между многото точки от 
дневния ред, централно мя
сто в работата на отборни- 
цитс заеха: акционната про 
грама за реализирането на 
становищата произлизащи 
от Писмото.

и връзката му с обществения 
за да се намалят изворите за 
незаконно забогатяване. • =='

ДО КРАЯ НА 1972 ГОДИ
НА АМАНДМАНИТЕ ДА 
СЕ ПРИЛОЖАТ

му нистите, 
членове на кооперативния 
съвет заеха становище, че
предложението на комунис
тите е на място и трябва да се 
приеме. Обаче въз основа на 
мненията се заключи, че ди
ректорът Димов не е един
ственият виновник 
чко и е нужно да се види 
работата на други лица, ко
ито се намират на ръковод
ни места, а преди всичко ра
ботата на директора и

на „Търгокооп”

ОС прие акционна програ
ма, според която до края на 
1972 година ще се извърши 
анализ по провеждането и 
прилагането на конституцио 
нните амандмани в трудови
те организации и за работа
та на отборниците на ОС и 
членовете на съветите и ко 
мисиите при същата. Също 
така ОС ще предприеме енер 
гични мерки в областта на 
жилищните въпроси и кадро 
вото заздравяване на орга
ните си. Ще разгледа и ра
ботата . на адвокатите с цел 
да се осуети незаконното за 
богатяване на някои. Програ 
мата налага да се ангажи
рат средствата на трудови
те организации, фондовете и 
общината за извличане на 
някои трудови организации 
от неликвидността и загуби
те. Разходите да се сведат в 
рамките на разполагаемите 
средства. ОС да заведе по- 
строг контрол И. да има не
посредствен преглед върху 
работата на частния сектор

Нормативната си деятел
ност с конституционните ама 
ндмани е съгласувала само 
ВЕЦ „Власина”. Останалите 
трудови организации са в 
закъснение и ОС им наложи 
до края на 1972 година да 
сторят всичко възможно, от 
Новата 1973 година амандма 
ните да се прилагат. Заклю
чено е във връзка с тази 
твърде важна задача да не се Милорад и Делчо Димитро- 
чакат никакви шаблони, а ^ Също така по мнениехо

за вси- засе-
на-

поло-на
жение
ство.търговския на техни-

да се разгърне най-широка 
дейност.

В областта на данъчната 
политика през т.г., бе изтък
нато на ОС, се води след
ствие за издирване потекло- 

за 35 ли-

членовена болшинството

Активност на партийната 

организация на фабриките 

„Тигър“ в Димитровград

съвет зана кооперативния 
положението на кооперация 
та и за отговорността на ия- 

лица е трябвало да ра- 
комунисти

които на имуществото 
ца и за провинение срещу 
30. Съществуват указания,че 
някои граждани не са пра- 

регистрирали,
не са регистри-

зискват всички 
от кооперацията. Кооперати 

съвет е заключил да 
се преразгледа работата и 

лица

вннятиливилно 
въобще не 
рали 

които 
гане.
занятчии да работят незако

се разглежда въпроса и про 
блемите във връзка с про
дукцията във фабриките.

След разглеждане на Пис- 
ко.м у нистите от фаб- 

„Тнгьр" в Димит-
депността на всички 
на заседание на комунисти- 

вси

си,приходите 
подлежат на 

Има случаи и някои
мото, 
риките
ровград проведоха две засе- 

На първото заседа-

обла-
те, но да вземат участие 
чки членове на Съюза В изложението на секре- 

на организацията 
че съвкупната

на дания-
ние се прие предложениетокоито са накомунистите, 

работа в кооперацията да 
възможността

тариата 
се изнесе, 
продукция на фабриките в 
период януари-октомври т.г.

е 2.223 тона, което е 
повече отколкото през 

минала година. Но 
се изтъкна,

нно и да не плащат данък.
от редовете на комунистите 

изключат 17 членове.ОС прие и ребаланса 
общинския бюджет за 
година.

на се разгледа 
на заседанието да

и земеделските про-
на Съю-

вземат да се1972
На заседанието, което се 

иа 23 ноември т.г.
година 
80°/о

участие
изводители-членове 
за на комунистите. проведе цялата

от друга страна 
че някои фабрики не изпъл- 

своите планове, а ка-

М. Величков

няватчеството на продукцията не 
е на пухеното равнище, 
кар че през последните ме
сеци това положение е по
добрено. Този проблем е 
преди всичко във връзка с 
честото преориентиране в 
продукцията и преместване 
па работниците от фабрика 
във фабрика.

масово разселване ива е
бягане на населението от те 
зи райони. Счита се, че една 
трета от населението в 
Южен Виетнам, Лаос и Кам 
боджа е разселено.

ма-

Международна сцена

1971От 1965 до края на 
американците са изразходва 

Индокнтаи 
долара. Тов^ е 

3 хиляди долара на 
жител от Виетнам или

1Бройки иа ужасите ли за пойната в
229 миларда

Също така бе изнесено ка
то проблем честото отсъст- 

работницитс поради 
По мнение

около 
всеки
по 500 долара на всеки жи- 

Лмсрика. Общата сума 
300 М11ЛИ-

хвърлени 0,6 милиона 
Южен Виетнамнам са

тона, върху ,
3 9 милиона тона, а АРУго 
то до 6-те милиона върху 
Лаос и Камбоджа.

са дадени, обаче е известно, 
че съотношението ранени- 
мъртви е 5:1, а това ще рече 
броят на ранените е към 4 
милиона. Тук ие се сочат 
загиналите от бомбардиров 
ките, но е известно, че през 
време на така наречената 
„въздушна война” в Северен 
Виетнам всяка седмица е 

1000 мъртви, което 
значи по 50 хиляди годишно. 
А тази въздушна воина е от 
1967 година. Подкомитетьт 
на сенаторите в САЩ преце- 

че в Южен Виетнам 
бити 400 хиляди, а ране- 

Обвщят

вне на 
боледуване.

тел в
щс се увеличи до 
арда, ако се включат разно 
ските по издръжка па инва
лиди, пенсиите и друго.

наВ ОЙНАТА във Виетнам 
навлиза в заключител
ната си фаза. Послед

ствията обаче не стъпцеват 
само нротивниците на агре
сията и тези, които съчув-

членоветесекретариата н
СК много хора получават 

болест, когато не
на

По същото “Реме7с“ отпуск ПО 
са болни и дажеЛЯНИ. от оръдията

™;^СиГ'2А7ИхиВляГпевзри: 
артилерийски снаряди.

няколко мили- 
1.000 броя

за някоисъобщил, чс до 
са били

Пентагои е
16 март 1971 година

в Индокнтаи 7.602
кога щс сасе знае,хора 

„болни”.
пана виетнамския

ЕВЕИ=оКсТГ^:
“ Г=сватВГЧт“
ва и самите извършители иа 
злодеянията, и техните пове 
лителй.

свалени 
летателни апарата,

вени
Хвърлени са 
апда позиви или 
,ш един жител. Употребени 
са 90 милиона килограма хи 

, от които 
газ и 83 ми 

С тях са 
от об

, от които 
близо 4.400

имало по
Освен тези проблеми се 

н лошите отно- 
някои работници

3.248 самолета н 
хеликоптера. От 1965 година 

Виетнам са воювали 2.300 
хиляди американци. Загина- 

45.828 в сражения и

изтъкнаха 
щения па 
към

мически средства 
7 милиона литра 
лиона хербициди, 
унищожени Ю на сто 
работваемата площ, от рекол 
тата на която с могло да се 
прехранят 2 милиона души 
годишно. Също така са уни- 
щожени 20 хиляди кв. (кило- 
метра гори.

във ръководителите, а също 
за работа-нява 

са у1
брой на убити цивилни
бомбардирането оъв Виет 
нам се оценява на милион, 
а броят на ранените се счи
та че е Ава пъти по-голям 
от’ броя на убитите герман
ци в Хитлерова Германия.

световна вой 
съюзници- 
2 милиона

VI към средствата
Също и отношениятали са

10.065 при други условия- Ра
303.243 воГиш-

на1.306 хиляди.
войнГот Жр/ГН^хо 
ГвГни-^резТор^Гво

на това число е било 48 иа 
сто през Корейската 
иа сто. Във тази война във 
Виетнам на сто загинали вои 
НИНИ са страдали 90 цивил 
ни Общият брой мъртви вои
гащи и цивилни от 1946 до 
1954 е надминал един ми
лион. Пентагои е съобщил, 
че от 1961 А» средата на 1972 

„убити 863.577 ко- 
които болшин- 

обикновени граж-

та. х
отделните служби в рамки- 

не са на
от

пени са общо те на фабриките 
желаното равнище.

100 млади амери-цн, около 
канци са 
и другите страни, за да ие 
служат в армията.

избягали в Канада
84 се заклю-На заседанието 

чи, че е нужно да се разгле- 
някои хора,„Римски 

3.300
С програмата 

плуг” са унищожени 
кв. километра гори, имало е 

опожарят оголе

ла работата наТова са цифри на една бе-
нашествсиическа

на СъюПрез Втората 
иа по фронтовете 
те са хвърлили

бомби, през корейска- 
_ 1 милион, а в

не са членове 
комунистите, а с ра-

конто 
за иа
ботата си заслужават 
бъдат, да се приемат в редо
вете на комунистите.

зсмислена 
война, която е започнала и 

приключи, без да е пх- 
ясна дефиниция за

даопити да се 
лнтс гори. Всички тези уни
щожения са правени повече 
за експеримент, отколкото 
за влияние върху военните 

от то-

тона
та война 
Индокитай (Виетнам и други 
страни) са хвърлени от 1965 
до 1971 година 6,3 милиона 

. Върху Северен Виет-

ще
лучнла 
целта.

Според „Вечерни новости”
А. Д.година са 

муиисти”, от 
ствогго са 
дани. Данни за ранените не

действия* Последицата
Страгаща 3тона
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Електрификация Акценти

ПИСМА
по повод 

писмото
по ОПЪНАТИТЕ ЖИЦИ 

НА ДАЛЕКОПРОВОДА
ТРУДЕЩИ се хора от Димитровград пишат до об

щинския комитет на Съюза на комунистите доста писма. 
В тях по своему е изразено в повечето случаи класово- 

революционно и прогресивно съзнание, обаче не ли
псват и такива писма, в които личат анархистически, 
кариеристични, лични и отмъстителни подбуди.

Този факт, че политическите убеждения даже и на 
най- доброжелателните хора приключват само с писма 
до комитета, въпреки много условия за изява, заслужава 
особено внимание, защото е израз на иедоизказаност по 
осъществяване задачите от програмата на общинската 
конференция на СКС и от Писмото.

Естествено, добре е че хората имат доверие и пи
шат. Но не е добре при това, че доброжелателните хора 
с писмата си само сочат слабостите и свалят по такъв 
начин от себе си гражданската и политическа отговор
ност. Даже понякога отиват толкова далече, че от ко
митета искат той да определя място за гаражи и подо
бни, макар че знаят, че за това има други компетентни 
служби. Това говори, че хората са загубили доверие в 
някои служби и инспекции, защото са нарушавали за
кона.

то,
ЧЕ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ

ТА на селата най-често за
виси само от едно единст
вено нещо — от готовност
та на хората да доведат ток 
по домовете си 
примерът на Петърлаш и 
Радеина, последните села, 
електрифицирани в димит
ровградския край. Нито от- 
делечеността, нито лошият 
терен, нито големите мате
риални средства и работна 
сила можаха да попречат на 
хората от тези села да про
ведат на дело онова, което 
са намислили. Примерът по 
следваха други и електрифи 
кадията, стана решаваща за 
развитието на селото. И ще 
бъде означена като голяма 
крачка напред в еманципа
цията и културното разви
тие на тоя край. Веднага да 
кажем, че огромни заслуги 
— и материални и в работ
на сила 
те части. Те помогнаха в до
мовете на тия хора да све
тнат „слънца, които човекът 
е създал”.

Смнловцн: Поставени са 
стълбовете, мрежите са по
ставени в селото. От 160 къ
щи ток ще получат 130, а 
още десетина са подали мол
би да се приключат. 
Мъзгош: жицата не е опъ
ната и не е готово заземя
ването. Трябва да се избег- 
пройода и телефонната ли
ния. От 60, 40 домакинства 
са ангажирани в електри
фикацията. Бребевнпца: Тя 
е по-назад от останалите се
ла. Стълбовете още не са 
поставени. Жицата не е опъ
ната. Заземяването не е го
тово. Далекопроводът не е 
приключен. Пъртопопинци: 
За две къщи не са поставе
ни стълбовете и разклони- 
телната мрежа. Жиците са 
опънати. Селото наброява 
75 домакинства, от 
50 ще получат ток.

В района на Трънско Одо 
ровци строежа извършва 
електродистрибуция Бабуш 
ница. Построени са 4 кило
метра от далекопровода и 
12 километра мрежа с нис
ко напрежение. Сега се ст
рои трафопостът.

В района на Долна Невля 
в пълен разгар е електрифи
цирането на Верзар, Лази- 
но бърдо, Скървеннца, Бар
не, Горна и Долна Невля. 
Според проектосметната до- 
коментация 
на 16 километра далекопро

вод с пет кули на трафопо- 
сгове и два стълба ще стру
ва пад 700 000 динара. Оста
ва още трасето да се очи
сти от клони, да со направи 
заземяването и да се осиг.Уг 
ри клон за далекопровода. 
За всяка похвала е усърдие
то па взводния Джордже- 
впч, който помота в акцията 
за построяване на далеко
провода.

Промени се състоянието 
п в район Висок. Някога в 
тоя район акцията се бе ра
згорила, но сега е постихиа- 
ла. Височани са набавили 
жица и са я разтеглили. Мо
гли са да се приключат към 
Момици. Стойността на да
лекопровода е 1 000 000 ди
нара. „Градня”, според дого
вора, трябва да построи се
дем трафопоста, а не е по
строила пито един. Всяко 
разтакаме може да струг»! 
много. Би трябвало да се 
работи онова, което може. 
Може би хората и тук оча
кват помощ от Армията? На
мотана, работата е обемна 
и не е лесно да се построят 
20 км далекопровод и още 
няколко километра мрежа 
за ток с ниско напрежение. 
Но и височани не са малко. 
До излизането на вестника 
някои забърдски села вече 
са привършили работите и 
токът е светнал.

показва

При сегашната обстановка на акции да 
писма до комитета и така да се сочат слабостите, които 
са известни на всички, е най-лесно. Защо обаче същите 

и доброжелателни хора не постъпят дру
гояче — всичко, което критикуват в писмата си, да по
правят с акция по задачите от Писмото

се пишат

тези почтени

в селата, заво
дите, управленческите органи, в съда, училищата мест
ните общности, в организациите на Социалистическия
съюз и профорганизациите, Съюза на бойците _
дума вся къде, където работят и живеят хората.
.. о Ако така се постъпва от някакъв боязън, следва да

като свои и се борят за тях като за своя^айта В

идейнсмюлигачесюа
на социалистическото лнГ^ще^о

«Резето и .моментът налагат да се крнтиктва от
крито всичко, което не струва и смело да се иска от
говорност за нанесените на общността 
също и решителна борба за революционно 
не на ооществото. Едно

които

имат гранични- с една

Само за проекта на дале- 
Общинскатакопроводите 

скупщина от Фонда за еле
ктрификация е изразходва
ла над 700 000 динара.

Досега са електрифицира
ни десет села: Радейна, Же- 
люша, Гоин дол, Лукавица, 
Градини, Бачево, Сливница, 
Петърлаш, Куса врана и По 
ганово. Остават още 32. Но 
и в тях се вършат подготов
ки. В общината има 
комитета

изграждането
А.Д. — М.Б. щети. Налага 

преобразява-
писмо има. То е написанг* 

всички и други писма не са нужни. Сега 
ки действия в средите, 
да се покаже как в 
мото и как осъществяваме

четири 
по електрифика

ция: за Забърдие, Висок, Бу- 
рела и Трънски Одоровци.

е време за пре- 
в които се живее и работи, за 

„базата се борим за духа на П
навремешщ? СЛеАВШЦа акци^^дГбъд? м'^би^з^^а"и

Поганово
ИС-

Основна сихарактеристика 
на настоящия етап в елек
трификацията в общината е 
стремежът да се изпълнят 
запланираните задачи.

Според последни информа 
ции, положението е следно-

Ново ръководство на ССРН М. Бакич
-----Бележка

ТЕЗИ ДНИ в Поганово е 
избрано ново ръководство 
на местната организация на 
Социалистическия съюз. Тъй

Поганово е избран Първан 
Тодоров, Рангел Тончев 
бран за секретар,
Божков за касиер.

В скоро време ще бъдат

е из 
а Петърто;

ОпаснаВ ЗАБЪРДИЕ се електри
фицират: Мъзгош, Бребев- 
ница, Моинци, Пъртопопин
ци, Смиловци, Височки Одо- 
ровци, Гуленовци и гранич
ната застава при Бребевни- 

Строежът извършва 
„Градня”. Построен е 16-ки- 
лометров далекопровод на 
ток с ниско напрежение. Из 
копани са 270 дупки за еле
ктрическите стълбове. Пред
варителните сметки възли
зат на 700 000

като мнозина от членовете 
на ръководството се настани 
ха на работа в Димитровград 
и другаде, наложи се да ста
нат промени. В състава на но 
вото ръководство на ССРН вл 
язоха: Рангел Тончев, Пър
ван Тодоров, Петър Божков, 
Григор Митов, Новица Геор 
гиев, Манол Тошев, Тодор 
Станков, Верда Милев и Дан 
ча Димитров.

За нов председател на мест 
ната организация на ССРН в

търговияпредприети мерки за органи 
зационно преустройство. В 
плана на работа са влезли 
задачи от Писмото на др. Ти 
то и Изпълнителното бюро. 
Занапред ще се търси и по- 
голяма отговорност 
от членовете на Съюза на ко 
мунистите, така и от члено
вете

в ТЪРГОВСКИЯ 
газин в село Карама- 
ница, дълго време би
ло продавано брашно 
в което имало 
Селяните 
че след 
на един човал

ма ге време е продавана 
мухлясала царевица. 
Компетентната инспек
ция пристигнала, кога 
то царевицата 
продадена.

Значи,

ца.

както
червеи, 

съобщават, 
пресяването

била
на Социалистическия

съюз. санитарната 
инспекция не си гледа 
работата. Това е така, 
защото босилеградска-’ 
та община 
хонорарен санитарен 
инспектор.

Но това

— такова 
брашно оставали и 
по три килограма чер
веи. *

динара без 
трафопостовете. Мрежата с 
ниско напрежение ще стру
ва около 500 000 динара без 
да се смята работна ръка. 
Местната общност 
мооблагане

П. Т.

Случаят има самоговори мно 
го за общинския сани
тарен инспектор. Но 
той нс е

чрез са- 
изпълни дълга е едната ст-единствен, за рана наЩОТО в много 

селски
си към строителя. „Градня” 
обаче отдавна

въпроса, адруги има и друга. 
Не емагазиние трябвало 

да завърши работите. Може
сепродават не 

вадено
трудно да се 

разбере, че търговски
те организации посред 
ством магазините си 
промъкват и 
стоки, за които сигрно 
знаят, че са опасни за
потребителя.

В тази

само раз- 
брашно, но и

другили да се случи зарад рабо
тите. Може ли да 
зарад работа, която 
ва най-много три до четири 
дни и този път пускането на 
тока да се отсрочи? Това е 
въпрос на който търсят от
говор в Димитровград и в 
Забърдието.

Ето как е в 
Забърдието:

редица 
звалени 
стоки.

магазина 
Лисина са

ра-
се случи 

изиск-
хранителни 
Например 

в Долна 
продавани 

шоколади, произведе
ни „само” преди десет 
години. Чак когато 
колко

такива
в

опасна търго 
вия, в която се гони

печалбата, отго
ворните лица остават 
ненаказани.

ня-
деца получили 

дошло до
само

отравяне 
намеса.

I* Горна Любатанякои села в
ДЪЛ В. В.
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Из дейността на местните общности ГЕОРГИ АЛЕКСОВ 

НАКАЗАН ПАРТИЙНОБОШИЧКИ
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ИНИЦИАТИВИ (От 1 стр.) След изложението думата 
взе Георги Алексов. Той са
мокритично говори за своя
та дейност и неотговорното 
си държание на публични 
места. Обаче решително по

довите и останали организа 
ции, форумите и подобно.

В приложение на това го
вори и държанието на Алек
сови някои случаи във връз 
ка с трудовите организации 
„Циле” и „Братство”. Него- ' рица всичко изложено във

връзка с кадровите комбина 
ции и намеса в работата на 
споменатите предприятия. 
Той лично се изясни, че за-

В заключението на Общин 
ския комитет на Съюза ада 
комунистите за политическа 
та отговорност на Георги 
Алексов между другото се 
казва:

— ОК на СК в Димитров
град на заседание от 6 ное
мври т.г., оценявайки актив
ността на организациите на 
Съюз ана комунистите в про 
веждане на задачите от Пи
смото е разисквал за актив
ността на някои членове на 
СК в органа на управата в 
Общинската скупщина в Ди
митровград и е заел стано
вище да се потърси полити
ческа отговорност и от пред 
ставителя в Републиканската 
камара на СР Сърбия дру
гаря Георги Алексов. тъй ка
то се преценява, че в него
вото държание и активност 
има елементи на политикан-
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НАПОСЛЕДЪК местната 
общност в село Божица на
стоява да разреши комунал
ните проблеми в селото. В 
началото на тази година съ
бранията на избирателите в 
Божица. Деянова и Златано
ва махала гласуваха да се 
въведе самооблагане до 1975 
годинг. и пар^я и то: 5 на сто 
от дохода на земеделските 
производители, 2 на сто от 
дохода на занаятчиите и 1 
на сто от личните дохода на 
постоянно заетите, а за бези 
мотните по три трудодни год 
дишно. По тоя начин, ще се 
събират годишно по шест 
милиона стари динара, а до 
края на 1975 година — към 
25 милиона динара.

„Пионер”. Мостът 
ш.е струва над 4 милиона 
стари динара.

Освен това,

застава
вото държан;^ и оценяване 
е било в разрез и е предиз
виквало неединство и раз
при в колектива и при смен
яването на директора на фа
бриката „В. И. Циле”. И въ
преки, че фактите за държа
нието на директора, злоупо 
треба, групирано действува
ме са били на лице, другарят 
Алексов в контактите и раз 
говорите е изтъквал само по
ложителните качества на ди 
ректора.

Във връзка с демагожките 
прояви на Алексов се казва, 
че на Алексов не са били 
чужди тези прояви. Демаго- 
жката поговорка „докато об 
разованието не знае 
да прави с парите, работни
ческата класа затъва в дъл
гове” е вървела по линия да 
конфронтира работниците 
от стопанството и образова
нието. Неговите демагожки 
прояви са нанасяли тежки 
обиди на Общинската скуп
щина с твърдение, че в ней
ния мандатен период не е 
донесено нито едно правил
но-законно решение.

На края на заключението 
па ОК на СК се казва, че с 
такова негативно държание, 
което Алексов проявява по 
време на борбата на СК и 
останалите прогресивни си
ли. е нанесъл голяма вреда

през тази го
дина бяха поправени някол
ко междумахалски пътища. 
Жителите от махалите „Вел 
кичева”, „Романова” и „По
пова” доведоха в домо|ете 
си хубава вода за пиене.

служава наказание но смя
та, че предложението да бъ
де изключен е много строго.

Повечето от членовете, ко 
ито взеха участие в диску
сията, бяха на мнение, че 
предложеното наказание е 
много строго и, че няма до
статъчно факти за изключва 
нето му от редовете на СК.

От 46 присъствуващи на за 
седанието, 13 членове въоб
ще не се изясниха нито по 
предложението на ОК на СК 
нито по предложението да 
се накаже с предупреждение 
1 се въздържа, 17 бяха за 
наказание с предупреждение 
а 15 за изключване. Даже и 
секретарят на клона се въз
държа, обяснявайки, че не 
иска да влиза в очи на ни
кой, защото трудно е дошъл 
до работа.

Така и това заседание на 
ОК на СК и организацията 
на СК в управата 
всички слабости, които про
личаваха от първото заседа- 

пасивното отношение

Владимир Харизанов

Босилеград

Социалната 

помощ е 

увеличена

какво
тствуване,, демагожки прояви 
и кадрови машинации, как 
то и обиди, нанесени на ня
кои комунисти, функционе
ри и органи и организации 
в общината, което е в раз
рез с политиката и практи
ката на СЮК и предизвиква 
възмущение и неразположе
ние между членовете на СК 
И гражданството.

По-нататък в заключение
то се казва, че Георги Алек
сов се е впускал в непринци 
пиални критики, изнасяйки 
неаргументирани оценки и 
се е служил с непроверени 
данни. С това, имайки пред
вид поста, на който се на
мира и функцията му от по- 

като изтъкнат об-

Съветът на местната общ- 
акционна 

програма, според която през 
следващите няколко години 
ще бъдат изградени важни 
обекти: пет мостове на пъ
тищата, свързващи махалите 
с центъра на селото, елек
трификация на махалите, ко 
ито още нямат ток, к^^дгу- 
рен дом в центъра, водопро
води 
пр.
бъдат финансово подпомог
нати от общинската скупщи 
на в Сурдулица и републи
канския фонд. за неразвитите

ност е изготвил

СЪВЕТЪТ за народно здра 
ве и социална защита на Бо- 
силеградска община е решил 
социалната помощ да се уве
личи средно със 75 динара 
на месец. Същевременно тоя 

ще изучи проблема напоправка на пътища и 
Очаква се тези акции да

показасъвет
бедните лица в комуната.
Според това ще се установи 
как и до коя степен е угро- 
зено съществуването 
зи лица. Единствено така мо
гат най-правилно да се изу
чат проблемите на бедните 
лица и да се окаже нужна
та помощ.

ние:
на та- на членовете на тази орга- 

към същественитенизалия 
въпроси на акционната спло 
теност на организацията и 
по-нататъшните мерки за за 
здравяване на единството в 
общината. Въпрос е дали 
мълчанието е резултат на

г. борбата за реализиране на 
становищата от Писмото. 

Имайки предвид всичко, 
казано, Общинският

Акциите по благоустройст- 
село Божица са вте- 
Построен е бетонен

рано, и
шествено-политически деец с 

влияние да се възбудивото в 
чение. оказал

отрицателно обществено
и политическо разполо-

което е 
Комитет оценява, че такова 
държание на другаря 
сов е е грубо противоречие

миепри Циганска махала 
Топли Дол, Мари 

Макина

мост 
на пътя за ние

жение между комунистите и 
гражданството. Такова дър
жание
доста често практикувал, за 
да преценява 
и качествата на отделни ли
ца, особено на онези, които 
са на ръководни места втру

Алек-
така решиСъветът същоДрайчина ичева,

махала. За изграждането му 
са изразходвани 1,3 милиона 
стари динара. Вече привърш 
ват работите

за който много гово-по-да се увеличи паричната
на онези домакинст-

страх,
риха, или тази организация 

в състояние да реши

изисквания в 
член на СК. 

това 06-
с основните 
държанието на 

Поради всичко 
щинекмят комитет предлага 
на организацията другаря 
Алексов да се изключи от ре 
довете на СК.

и дейност Алексов емощ и
ва, чийто хранител в момен- 

войник. От миналия ме
не е

активността. проблемите, които се поста
вят пред нея.

на моста на 
махалите „Мо

та е 
сец 
с 10 динара.

тази помощ е увеличена А. Д.Пуста река за 
тила”, „Велкичева” и „Бър
зина”, както и граничната

В. В.

«\ЛЛЛЛЛАЛ

Срещи и разговори вече не може да секогато
работи. Въпросът с пенсио
нното осигуряване изобщо

печалба едни милион,чиста
а имайки предвид, че в

всичко имаме, положениПРОИЗВОДИТЕЛЯТ СТЕФАН ЗАРИОВ щн
а и за социалноето не е лошо. не е решен,
само плащаме, 

полза. Ко
— Имате ли намерение да 

увеличавате производството 
сн?

осигуряване 
а нямаме никаква

тези въпроси се решат
с маза нима ватели да се 

лннарство?
_ Много хора през тази

година (1968) изкорениха мо 
дините. Обаче аз „хвърлих 
вината на АРУ™
Все едно като, че беще сс- 

пвление („асе «V- 
кълцал") и про- 

се заниманам с

го пи-площ обработватеМИГРАЦИЯТА иа жители
те от Димитровградските се
ла е отдавнашна. През тядимитровградските

наброявали около 
18.000 жители, а ссга и““т 
само 12-000. Мнозина търсят
препитание в градовете. На
пускат своите имоти и домо 
вI и решават своите проб
леми не винаги подходящо 
Колко така е подобрен жиз 
пеният им уронен и л

подобрен, е въпрос.

гато
и се построи път „за да мо
же и при нас рейс да дой
де” тогава ще можем да ка
жем: добре е...

Га^*Малините засадих нре- Засадил
_ През тази година имам

ощенамерение да засадя 
три декара с малина. Смя
там, че с труд може много 
да се получи от нея. Но и 
отношението на кооперация 
та трябва да бъде^по-добро. 
Ние никога не знаем колко 
щс получим за един кило- 

малина, а освен това

години, 
декара. Средно от 

550 кило- 
3.300

Ди седем 
съм шест
лекар получавам

или общо около

страна.година 
села са

А. Д.грама
килограма.
_ Кога добивите от мали

най-добри?

тествсно 
но ме град 
дължих. да 
малинарстно.ните бяха

беше иай-гол- 
обаче

беше добива на 
тази година?— Какъв 

малината през
грам—Добивът

км преди пет години 
ползата от него тогава бе- 

най-мадка. Получих над 
малина, но 

70 пари 
а за брането да- 

еп пари за кило-

аь.-амлаг

чакаме да ни се пла-много
ти. Отношенията ни трябва 
да бъдат по-добри.

— Смятам, че поради не- 
благоприятни природни ус- 

загубих към 500 кило 
грама малина. Но въпреки 
това съм доволен. Поду Н1х 

3.300 килограма и за 
1.540.000

изобщо ше
3.600 килограма

я плащахатшков от Погаиово. Той е '“
петдесетгодишна възраст,
има земя и добитък, но гла- 
1ят отрасъл, с които се

малинарството.

ловия _ Има ли нещо което тре
вожи?
_ Наистина не живея ло

шо. Но 
земеделие 
сет години. Сега все още мо 

Но какво ще бъде утре,

тогава 
килограм

около
ми бе заплатено аз се занимавам със 

повече от триде-
това
стари динара. За бране, тор 
„ други работи съм изразхо 

Но все пак съмкопан из-за тор, за
150.000 динара, 
топа продължихте

рачите, 
разходвах

— След

дпал доста, 
доволен.

занимава е га.Смятим, че имам
се занима- 

и каква
Страиииа ‘— Колко време

малинарствовате с
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Кооперацията, в Долно Тлъмино пред фалит /
. V/ V/.•//А* •

ОТГОВОРНОСТ ЗА 

ЗЛОУПОТРЕБИТЕ
=3ош ал/о * за село

,, **/. //^/иа у/аа мм//*г/ег '•** '//е.-// >///•?//

Проблеми на нашите села чват редица материални зло
употреби на бившото ръко
водство.

Последните банкови отче 
ти говорят, че в момента 
текущата сметка на коопе
рацията е блокирана за 300 
милиона динара. Същевреме 
нно с това се създават нови 
дефицити.

Съветът е взел решение да 
предложи на компетентните 
органи от бившото ръковод 
ство на кооперацията да се 
търси законна отговорност.

Съветът също така разгле
да анализа за състоянието 
на стопанските организации 
в общината, въз основа на 
деветмесечните 
Във връзка с това отново бе 
повдигнат въпроса за инте
грацията. Защото — каза се 
на заседанието, сегашното 
състояние на стопанските ор 
ганизации не дава гаранция, 
че ще успеят да останат 
в сложените условия на сто 
панисване, особено след Но
ва година, когато ще се при 
ложат редица стабилизаци
онни мерки.

сто милиона стари динара. 
И отчетът на Службата по 
общественото счетоводство 
показва, че работата на ко
операцията . е била хаотич
на. Наистина тоя орган на 
контрол о установил, че де
фицитът о двойно по-малък, 
обаче констатират, че поради 
несъществуване на основна 
счетоводствена документа
ция ревизията но е довърше 
на. Съществува съмнение, че 
някои важни документи пре 
ждевремснно били скрити 

В информацията инспекто 
рите на Службата по обще
ственото счетоводство посо-

Съветът но стопанство, об
ществен план и финансиина 
Общинската скупщина в Бо 
сплеград взе решение да пре 
дложи на Общинската скуп 
щнна фалит за земеделската 
кооперация в Долно Тлъми- 

След обстоен анализ, 
членовете на гоя съвет бяха 
единодушни в преценката 
еп: не съществуват възмож
ности, пито оправдание да 
со сапнра положението в та
зи стопанска организация- 

Според отчета на комиси
ята, формирана от Общин
ската скупщина загубите в 
кооперацията надминават

Тлъминчани не са 

доволни от съобщенията по.

аг/м
Минския район са многобро 
йни н ежедневни. Нужно е 
транспортното предприятие 
отговорно н делово да се 
отнесе към всички такива 
възражения.

НАСЕЛЕНИЕТО от сели
щата на тлъмннекия район 
не е доволно от сегашните 
съобщителни връзки в рай
она си. Особено, когато ста
ва дума за пътните съобще
ния.

Транспортното предприя
тие от Босилеград поддър
жа само една линия до се
лата на тлъмннекия район. 
Автобусът тръгва в два ча
са след обед от Босилеград, 
а от Долно Тлъмино се за
връща на следващия ден в 
осем часа. През останалото 
врема около 5.000 жители от 
тоя район, който е отдале
чен 30 киломерта от центъ
ра на комуната, нямат дру
ги съобщителни връзки.

Така е вече няколко годи
ни. Обаче е необходимо на 
ден поне два автобуса да 
отиват към посочените села, 
защото всяка сутрин сто
тина пътници остават да ча 
кат по импровизираните сел 
ски спирки. Единният авто
бус не е в състояние да ги 
побере.

Най-трудно е изглежда за 
учениците от гимназията и 
училището за квалифицира
ни работници. Всяка събота 
те отиват по домовете си 
за храна, а не могат да се 
върнат на време.

Още един въпрос не е ре- 
шен: дали линията е до До
лно Тлъмино или 10 кил оме
та по-нагоре до село Кара- 
маница. Пътниците не зна
ят. В транспортното казват, 
Караманица. Значи, има и 
своеволие. По-точно някои 
от шофьорите и кондукто- 
рите сами определят докъде 
ще отива автобуса.

Във връзка с това оплаква 
нията на пътниците от тлъ-

В. В.

баланси.

Някои най-отговорни сто
пански ръководители 
казано са главната спирач
ка на интеграцията.

бе

На края на заседанието си 
Съветът оформи комисия, ко
ято ще изследва потеклото
на имуществото на гражда
ните в общината.

В. В.

ВСЕКИ ДЕН ПО КОРИЧКА ХЛЯБЗалесяване в Димитров 
градско

ПОЛЗВА.^ШНКД ^НЕИ%ЖЕ°ЛЙКПОЛУЧИ%ВДАЛ-

ЕДИНСТВЕНА ПОМОЩ 
ОТ СЪСЕДИТЕ

В това планинско село, в 
което зимата трае шест ме
сеца, хората са бедни, едва 
свързват краищата и никой 
не може да им се сърди, че 
не помагат повече своята бе 
дна съседка. И да искат, ня
мат откъде.

Попитахме Стойне Тодо
ров, завеждащ социална за
щита в босилеградската об
щина, дали му е 
случаят на Бойка и има 
възможност да й се помог-

/
ОТ ПРЕДИ петдесет годи

ни, когато останал без роди
тели, тридесетдвегодишна.та 
Бойка Митова от високото 

Милевци, 
изненадва

В Босилеградска община 
има много бедни и болни 
лица. Но Бойка е от най- 
тежките случаи. Изглежда, 
че тя отдавна се е примири
ла със съдбата си. Досега са 
мо веднаж е поискала соци 
ална помощ. И то преди две 
години, когато получила от 
общината помощ от 50 дина

планинско село 
Босилеградско, 
всички, как успява да живее 
без средства. Тя е от рож
дение сърдечно болна, а ос
вен това е и полусляпа. С известен

лиедна дума казано не е в със
тояние да изкарва хляба си.

—Безпомощна съм да се 
боря сама срещу своята бе
да — ни каза тя, седнала 
пред бедната си къщурка, 
облепена с разпукната кал и 
покрита със сламата която от 
давна тече. Вътре до дър
вения креват, на който спи 
— всичко е мухлясало. От 
пода никнат гъби с различен 
цвет. Всичко това Бойка не 
може добре да види, обаче 
усеща плесента.

— Преди три години дой
доха няколко съселяни и се 
опитаха да я поправят. Но 
изглежда няма какво да се 
поправи — казва тя безвол- 
но и немощно. Всъщност са 
ма тя не знае кое е по-тру
дно: дали къщурката, която 
може да се срути, дали то
ва ,че дни наред живее от 
корички хляб, или че нико
га в живота си не е

не.
— Известни ми са много 

трагични човешки съдби 
нашата община, 
социална помощ е пряко не 
обходима. Обаче 
ствата,

ра. в
на които— Няма на кого да се оп

лаквам. Зная, че ни има мно 
го такива, а общинската ка 
са за социална помощ епли 
тка. Аз имам : 
който не съм в 
да обработвам, нито пак ня
кой иска да го купи. Сигур
но за това, според 
не изпълнявам

със сред- 
с които разполага- 

повече не можем. Бой
ка само
ме,

малко имот, 
състояние веднаж получи 

помощ. Според закона, за
това, че има имот не може 
да осъществи постоянна по
мощ от общината. Значи, 
има малко възможност ней
ният случай да решим.

За съжаление ясно е, че 
Бонкините надежди да й 
се помогне от общината, са 
твърде малки. Нейната без
помощност си

закона, 
условията 

да получа постоянна социал 
на помощ.

Така казва Бойка, 
ято единствено съседите по 
магат. От време на време й 
донесат малко храна повече 
за сметка на имота, който 
им дава да обработват. Но 
това е толкова малко, 
повече

на ко-

остава, поне
же за егзистенцията й, в ко
нкретния случай обществото 
не може да отдели средст- 

Само за това, че има
че е

гладна, отколкото ва.
имот, от когото няма никой 
полза, а най-малко тя.

имала сита и постоянно мисли ка
квовъзможност да 

лекар, за да се лекува.
отиде при ще прави следващия

ден. В. Велинов
Страница 6
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ПОГАНОВО Здравеопазване

Здравни домове 

в Т. Одоровци и 

Смиловци
Може ли 

общ език
да се намери 

със »Сточар«?
Неотдавна в Погано 

во се състояло събра
ние на Социалистиче
ски съюз на което от
ново се разисквало за 
по-доброто организира 
не на малинопроизвод 
ството. Директорът на 
„Сточар” Славчо Ди
мов и агрономът Ки
рил Апостолов водили 
разговори 
производителите.
рономът -----
дал
във връзка с 
ването на малините, а 
директорът Димов —

във връзкка с искане
то на Поганово и Дра- 
говита да излезнат от 
състава на кооперация 
„Сточар1'.

Производителите ос
танали доволни от А- 
постолов, но от Димов 
не. Именно, мнозина 
разискващи на събра
нието изтъкнали, че 
след присъединяването 
на погановската ко
операция
чар” с малинопроизво 
дството не върви. На 
първо място, хората 
негодуват защо коопе

рацията не изплаща 
редовно дължимите су 
ми за малините и за 
изкупения от произво
дителите добитък.

Истина е, че коопе
рацията не изплаща ве 
днага, но и общото 
стопанско положение 
диктува така. И коо
перацията не е в със-

И здравен дом в Смилов
ци трябваше да се строи та
зи година, но не бе разрешен 

мястото му. Се-

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО в 
Димитровградско не е на за 
видна висота, но има иници 
ативи за подобряването му. 
Не става въпрос за града, 
където все пак има и служ
би, и лекари, но за селата, 
които в повечето случаи са 
лишени от най-елементарна- 
та лекарска помощ, зайчото 
обиколките на районите' са 
недостатъчни.

Радваща новина е, че в 
Трънско Одоровци в скоро 
време ще бъде построен нов 
здравен дом, а след това ще 
бъде обзаведен и снабден с 
нужните кадри. Сградата ве 
че се строи, но дали кадри
те ще влязат в нея скоро, е 
въпрос. Предприети са мер
ки за стипендпрането им — 
а това значи — трябва да 
завършат и да дойдат. Но 
обнадеждва изказването, че 
се обезпечи персонал с кон
курс.

въпросът с 
га и това е решено, пари 
има и се чака да бъде прд- 
писан договор за строене.

Бе планирано строене на 
такъв дом и в Изатовци, но 

изоставено. Изатовцитова е
ще има само амбулатория с 
медицинска сестра и акуше 

население

с малино-
Аг- тояние веднага да взе

мат парите от предпри 
ятието, на което те про 
дават стоките си.

Апостолов „Сто-към
Височкотопояснения

наторя-
рка.
обаче ще има възможност 
за солидна лекарска услу- 

е предвидено 
строене на здравен дом в 
село Славния — трябва да 

до 1975 го-

П.Т. га, защото

бъде завършен 
дина.

В здравните домове тряб
ва да работят: лекар, зъбо- 

медицински техник,КОСТРОШЕВЦИ лекар,
акушерка, лаборант и пат- 
ронажна сестра.ЩЕ СТИГНЕ ТОН И В КОСТРОШЕВЦИ

набрал 73 000 а Об-

А. Д.

щевци е 
шинската скупщина отпусна 
да 143 000 динара. Тези сред
ства ще бъдат достатъчни да 

голяма част

няма да продъл- 
Появили се и недоразу- 

се отказвали, 
под изговор, че щели да на
пускат селото, други изгуои 

вяра. защото мрежата 
над 70 милиона

че акцията 
жи. 
мения:

БележкаЕДНО от най-големите^ се- 
клисурския кран Кост- 

вече четири го- 
с акцията

започнала 
Бил форми-

ла в еднирошевци — 
дини разтака
електрификация,
от 1968 година, 
ран комитет, построен е тра 
фопоста и тук спряло. Маха
лите на Кострошевци са пръ
снати и трябват много сред- 

Ток имат са-

Хора и 

мостове
отпо се завърши 

работите. 
Вече са набавени 286 бе- 

стъбла. А след някол-
ли
ще струва 
стари динара.

От известно време вече не 
така. Работите по-тръгна- 

ха. Набират се средства от 
самооблагане, извест- 

и Общинска-

тонни
ко дни, щом в селото се за- 

акциятавърнат и мъжете — 
по електрификация ще се 

ще светнат „елек- 
слънца” и в Кос-

е комисия за
ИЗДИРВАНЕ НА 

НЕЗАКОННО
ЗАБОГАТЯВАНЕ

ства и усилия. ИЗМИНА повече от ме 
сец, откак е срутен мос- 

на Любатска река, ко-

ускори и
трическите
трошевци.

местнокооперативнимо училището, 
ят дом и намиращите се в 

селото къщи.
на помощ дава 
та скупщина в Сурдулица. 

Понастоящем комитетът по
Костро-

тът
йто свързва село Гложие. 
Оттогава гложани

през реката по една

центъра на
И до какво положение се 

стигна? Пуснали
М. Величков минаелектрификация все мълви,

ват
греда. Това е несигурно и 

някои направоНАШЕНЦИ «Ш* опасно и 
газят през водата.

Селяните от Белут и Су 
махала в село Из- 

вече няколко години 
така минават река

Провеждайки задачите, про 
Писмото общи 

е образу-КОВАЧЪТ ЛЮБЕН излизащи от 
меката скупщина

комисия за издирване 
незаконно придобито иму 

в Боснлсградско. -

шичка
вала вор
па също 

Изворщица.
Това са само два „по-те 

жки” случая, а има още 
в босиле-

и Бед- Ввъв Враня, Десковац 
град, но той не напуснал Гор 

Дисина. Сега е на 65-го- 
и вече не е

прекарал в областта Саксш

богати немски сто- 
били още два- 

от Боси-

щсство
комисията са: Димитър Янев 
Пенко Найденов, Стаменко 
Пенев, Иван Стойнев, Пана
йот Дойчинов, Стоян Евти
мов и един член, конто ще 

Службата за обще- 
в Ае

па
Гсъсато“иГлТа върти чука 
Получава малка пенсия ° 
225 динара, и ис е в добр

ник при 
папи. С него

много такива 
градската община.

Реките често прииждат 
от поройни дъждове или 
от снегове. През тия гре- 

всекидневно минават 
деца — ученици, а селя
ните не искат да построят

пленници
И Димитроиград-десетина

леградско
ско.

положение.
Очаква 

сията защото с 
ри трудно 
край.

назначи 
стноното книговодство 
сковац.

повишение на пен- 
толкова па- 

свързва двата

р. Карамфилов

от пленни- 
занаятаСлед завръщане 

чество продължил

добър майстор Ишя- 
А заводи

ДИ
Ст.си.

Като 
тов търсили някои наАНО добри, бяха извадени 

време и складирани в Ч» 
•п.ра на селото. Но се ока 
та' че една трета от карто
фите са нсизвадени. Веднага 
след заминаването на коопе
раторите в картофището за
почнаха да ровят ЖС1Ш и де
на от близките махали и е 
коли ла карат събраните кар 
тофи. Няколко дни к,г"^“с

1п;"кплоп>амаЛкартофн.Ценн
се, че така са извадени над 
сто чувала картофи. ^

Така „съвременните 
нани от Зсмсделско-търгов- 

комбннат във Враня не 
на бо-

мостове.
Докога ще се протака 

— -не е изве- 
Но е сигурно,

По следите на нередното

СЪВРЕМЕННИ« СТОПАНИ
КоВаЧалЛн0сииаИпознава?Т

всички. Силните му^к сръчни

вого сТ-"ат; мотикаи,зКИ-

Гл” занаята“ Сурдулица от // 
Тт До?9М голина при про;

майстор Милан
чисто потекло с 

край. 
във Вла 

въч, Вра-

тоя въпрос
. честио. 

време
Наближава зимата, а то- 

минаването ще е още

няма.за чакане

гава 
по-опасно.

Местното самооблагане 
трябва да бъде главен из 
точник на средства и ра

за изгражда- 
тези обекти, а ме-

от този рапроизводителитебожич-

I* ракия „Единство се 
„белини със земелелскскгър;
ЦелтаИЯ11аКОтазиНаиитеграция
беше по-икономична ИрПО-

гвгдаг--?
ползва и за отглеждане 
ечемик, овес и картофи
ПеинтеНЗИВ„ратко=

йон.чутия 
ленкояич
от босилеградския

След това работил 
дичии хай, а сетне

то работи и днес. Пол з.р 
око иа Игнятов 

множество нови
днес навред

СаАСИИиакрая? Ечемикът
жътвата - „ожъид го 

добитъкът, 
казват, че 

и нестру-

ботиа ръка 
не на
стните общности — орга 

Засега обаче 
инициати-

от-
нс

стана сто-
дочакапреждевременно 
Компетентните

бил родил 
ла се жъне.А с историята с

Хе бяха извънре-

низатори. 
няма никаквиса изле 

калфи, ския _ __
дадохо добър пример 
жпчани.

КОГО
зли
работници
СТрезТ"осдед,.ата война Л?>
беи Игнятов понада в и 
плениичество. Шест ме

на ви.малко 
вало

По-инаква
картофите.

Б. Костадиновиз ка- Вл. Харизанов
7
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ЕОНАРАО АД ВИНЧИДраматично-музикалният театър »Константин Кисимовч от 
В. Търново гостува ни Народния театър в Ниш

520 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТОАлбена пред нишката публика писец скулптор и златар 
Верокио — изтъкнат пред
ставител на „кватроченто". 

Най-забележителното мупроследиха спектакъла, а с 
ръко11Ляска 11ия ноздра виваха 
действуващите лица па сце
ната. Артистите е прекрасно 
майсторство изпълняваха ро 
лпте си и не се знаеше кой 
от кого по-добре се вживява 
ше в ролята си. Все пак 
бени впечатления оставиха: 
Юлия Ненова (Албена), Стм 
лпян Анастасов (Куцар), Бо
рис Мапчсв (дядо Власю) и 
Петър Петров (Нягул).

Иван Вучковнч, директор 
па Народния театър в Ниш 
благодари па гостите си и 
ги поздрави, като заяви, че 
изкуството не знае за грани 
цп и езикови различия, а ви 
наги остава изкуство. Той 
също така подчерта нужда
та от още по-тясно сътруд
ничество и приятелство ме
жду двата сбратимеии. гра
да, а в знак. па спомен връ
чи па гостите си художест
вената фигура „Нпшкият 
Калчо”.

Петър Георгиев, директор 
на Д рп маТ11 ч I в >-м узика л и и я 
театър във В. Търново полу 
чавайкц сувенира-подарък от 
Вучковнч, най-сърдечно бла 
годари ма колегите от Ниш- 
кия народен театър. Благо
дарствени думи изказа и на 
гражданите от Ниш за гос- 
топримството и на внимател 
пата нишка публика, която 
удостои тяхния спектакъл, 
както и на председателя на 
ОС в Ниш — Миодраг Апо- 
столович и посланик, на НР 
България в Белград — Ни- 
колая Минчев, които също 
така прпсъствуваха на спек 
такъла. На домакините той 
предаде художествена кар
тина — пейсаж от В. Тър
ново. Същевременно велико
търновската публика с голя
ма радост очаква артистите 
от Нишкия народен театър.

М. Величков

художествено произведение 
е известната „Мона Лиза” 
(Джоконда), която и днес 
се счита за неповторима жи 
воиисна творба в свет*. Та
зи картина е станала същия 
ска легенда: погледа и ус
мивката на тази жена от 
платното на Леонардо ще 
остане загадка и израз на 
различни чувства на човеш
кия дух.

Леонардо се проявява и 
като строител. Написал е 
„Трактат за живопистта”, в 
което могат да се срещнат 
забележителни .мисли и за 
перспективата 
Той е оставил значителни 
открития в анатомията, оп- 
тиката, физиологията, меха
никата, акустиката и много 
други научни области. Лео-

Изкуството не знае за граници н езикови раз
личия и завинаги остава изкуство. Ниш и В. Тър
ново — сбратимени градове успешно сътрудничат. 
На 3 н 4 декември т.г. Драматично-музикалният 
тетаър „Константин Кисимов” от В. Търново, НР 
България, гостува с драмата „АЛБЕНА” от Й. Йов
ков на Народния театър в Ниш. На 6 декември т.г. 
Народният театър от Ниш гостува във Велико Тър
ново с „Ивкова слава” от Ст. Сремац.

к / .
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и цветовете.Между връховете на ге
ниите на човечеството Асо- 
нардо да Винчи безспорно 
заема едно от най-достойни 
тс места. Леонардо е уни
версален талант. В изобра
зителното изкуство той е 
бил художник, животписец, 
скулптор, архитект, изобра
зител.

Роден на 15 април 1452 го 
дина в италианската покра
йнина Тоскани във Винчи. 
Учил се във Франция при 
известния италиански живо

нардо е конструирал само
лет и парашут.

Затова Леонардо да Вин
чи свободно може да се по
сочи като най-забележите
лен върх на гениите на чо
вечеството.

Албена
— актрисата 
Юлия Ненова Ще се строи път 

Т. Одоровци-Куса врана
МЕСТНАТА общност в се

ло Куса врана ще строи път 
от Т. Одоровци до К. врана 

! Пътят ще се строи с местно 
самооблагане, но се очаква 
помощ н от Об 
пщина в Димитровград.

Земемерите от Общинската 
скупщина в Димитровград, 
под ръководството на Ми
лош Максимович, започнаха

работа. Засега се изследва 
.местността. Пътят ще се 
строи в коритото на Кусо- 
вранската река, която също 
трябва да се регулира.

Пътят ще даде възможност 
да се открие рейсова линия 
и К. Врана да се свърже, с 
районния център и Димитров 
град.

Градовете Ниш и В. Тър
ново успешно сътрудничат. 
В рамките на това сътрудни
чество драматично-музикал
ният театър „Константин Ки 
симов” от В. Търново, НР

България, гостува на Народ
ния театър в Ниш на 3 и 4 
декември т.г. с драмата „Ал
бена” от Й. Йовков.

Зрителите от Ниш с голям 
интерес и въодушевление

щинската ску

А. Д.

Още сто ученика в 

младежката организация
Навярно вече сте се досе

тили, че този театър се ра
зиграва в моя дом, а аз и 
моето семейство сме актьо
рите.

ресвана! (Тя знае, че отдав
на не може, но нали ролята 
и е на героиня-прелъстител
ка).

РАЗКАЗ
— Как не тн е съвестно! 

— възразявам аз. — Знаеш 
много добре, че за мен| ти 
си единствената на този свят

Владимир Поляков (СССР)По случай 30 годишнината 
от II заседание на АВНОЮ

чението и историята на мла 
дежката организация, както 
и за бъдещите задачи на мла 
дежите.

около сто осмокласници от 
ооновното училище „М. Пи- 
яде” на 25 ноември станаха 
членове на младежката ор
ганизация.

На устроеното тържество 
председателят на' Общинска
та конференция на Съюза на 
младежта СИМЕОН КО
СТОВ

Всички младежи получи
ха младежки книжки. Бяха 
формирани четири младеж
ки актива и бе избрано ръ
ководство на същите.

т ■ >
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говори за зна- А. Д.

остановките на този те
атър не се афишират и 
пиесите, които се да

ват в него са без заглавия. 
Но в тоза театър има и утри 
нни, и дневни, и вечерни, до 
ри и нощни представления. 
Работи без почивен ден.

Зрители няма, но театъ
рът съществува и без дота
ции. Не всякога се подбират 
най-удачните декори, често 
не навреме се включва и га
си осветлението, но затова 
пък шумовите ефекти са из 
ключителни.

Има

п Всеки си е в амплоато. Аз 
съм герой-любовник (сам си 
избрах тази роля), жена 
Татяна,

(В това време си спомням за 
машинописката Люба от на
шата служба.) И нали съм 
герой-любовник, хващам 
на си за ръцете (мизансце
нът е следният: отскачам от 
прозореца, до който съм сто 
ял до това време, спускам се 
към нея, като по пътя неза
белязано ритам един стол, 
който пада с трясък, обгръ- 
шам я през раменете, обръ
щам я с лице към мен, хва
щам я за ръцете) и ги дру
сам до издръпване.

Нови членове на 

пионерската организация

ми
естествено, е геро

инята-прелъстителка. Майка 
й, т.е. тъща ми —

же
ста ри ца, 

надарена с чувство за хумор 
Баща ми е положителен об
раз. Участвуват още: 
приятел Никита, съкварти
рант и десетгодишният ни 
син Колка.

Обикновено жената 
ва спектакъла. Тя казва:

— Андрей, ти вече не ме 
обичаш! Отговори ми, 
стно.

(Разбира се, тя 
да й отговоря честно, 
стоява за това. Такава й е 
ролята).

моят

По случай Деня на репуб
ликата и 30-годишният юби
лей от формиране на пио
нерската организация учени 
ците от основното училище 
„М. Пияде” изнесоха програ
ма, с която на тържествен 
начин беха приети в редове
те на пионерите 132 пионе
ри. Тържествената програма 
бе изнесена от пионерите-

ученици на висшите класо
ве от ооновното 
„М. Пияде”.

започучилище

В присъствие но че — Колко пъти трябва да 
че те обичам! Бо

же мой! Какв

случаи, когато актьо
рите не си знаят ролите точ 
но, но всичко това не изме
ня същността на спектакли
те. Артистите често прибяг
ват към

на техните 
преподаватели и родители 
новоприетите пионери поло
жиха клетва и получиха под 
ходя-щи подаръци.

ти кажа,не желае да правя, 
не я обичам, но такава ми е 
ролята. Влизам в образа си. 
Поглеждам се в огледалото, 
колкото за контрол, и виж
дам, че очите ми вече са пъл 
ни с нежност и любов. Без

но на-

импровизации. 
Антрактите са съвсем крат — Никакво внимание не 

ми обръщаш, а аз съм же
на. Все още мога да бъда хаА. Д. ки.
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Семинар за просветни 

работници

Култура ★ просвета * изкуство

На 25 ноември т. г. по по
чин на Общинската образо
вателна общност в Сурдули
ца бе проведен идейно-поли
тически семинар за просве
тните работници от цялата 
община.

На семинара присъствува- 
ха около 250 просветни ра- . гне р. 
ботници.

Бяха изнесени докладите:
— „Нациите и националният 
въпрос в светлината на мар- 
сическата наука и 
вищата на СЮК” от Воислав 
Лазович, професор в Педа- 

академия 
„Задачите

учениците от пети до 
клас на основното учили
ще и първи и втори клас на 4 
средните училища.

Целта на акцията бглие 
учениците да се запознаят с 
ценността на музикалното 
творчество и да им се помо- 

по-лекото усвояване 
на знанията по музикално 
възпитание, защото и сами
те филми са прилагодени 
към програмата на предме
та.

Акцията е от още по-голя- 
мо значение, като се има 
предвид, че занапред цяла 
серия такива филми ще се 
представят за учениците.

Акцията е от още по-голя
мо значение, като се има 
предвид, че занапред цяла 
серия такива филми ще се 
представият за учениците

осми

стано-

въвгОгическата 
Враня и - 
образователните институции 

светлината на Писмото на 
Тито и Изпълнител- 

бюро на Президиума 
СЮК” от Василий Скала, 

помощник секретар по обра 
зование на СР Сърбия.

Разискването върху изне
сените доклади бе живо и 
интересно. Присъствуващи- 
те просветни работници по
ставиха много въпроси 
Скала, на които той даваше 
сполучливи отговори.

на

в
другаря 
ното 1
на

Строшена чешмаМетоди ПетровМ. Величков
тели. Посетителите с голямо 
внимание изслушаха народни 
тс и естрадни мелодии, прот 
кани на моменти с ведър ху 
мор.

членовете на самодейния те
атър при читалище „Съзна
ние” ог Сливница —■ НРБ 
22 ноември изнесоха ху. 
подготвена програма, с коя
то успешно се представиха 
пред димитровградските зри

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДН ИЧЕСТВО на
бавона Учители от Димитровград в Годеч А. Д.М. В.

крайграничното сътрудниче
ство между Димитровград- 
скаобщина и съседните оо- 
щини—Драгоман, Сливница 
и Годеч от НР България-

Колективът на основното 
„Моша Пияде” от 

на 2 декемв-
Семинар за пионерски ръководители

Подготвени 40 пионерски 
ръкводитепи

Педатогически 

филми 30 

учениците

училище 
Димитровград 
ри върна посещение на ос
новното училище в Годеч — 
НР България.

На срещата са разгледани 
въпросите от учебното дело, 
предимно обмяна на опити

методическо-педагогичес-
активи. Освен това учи

А. Д.

Концерт на самодей- 
състав от Слив-

„Й. Б. Тито" в Сур-
бяха обрабо 

тенн теми, във връзка с ра
ботата в пионерската орга
низация-

център 
дулица.

На семинара
в Сурдулица 

семиНеотдавна
бе проведен двудневен 
нар за подготвяне на пио
нерски ръководители. Ири

на сътрудничес- съствуваха 40 младежи, пре- 
план между димно средношколци от ле- 

хническия училищен център
М Пияде” и Училищния

ния 
ница

в състава 
тво на културен 
Димитровград и краиграш 
ните градове от НР България

по
ките
телите от двете училища са 
се запознали с плановете на 
работата.

Това посещение на учите
лите от основното училище 
X Пияде" е в рамките на

т.г. Нар» 
в Сурду-

На 4 декември 
лният университет 
лица, Общинската културна 
общност, също от СУРАУЛИ-

Симфоничният оркес- 
Ниш прожектираха

М. В.

ца И
педагогически филми за

ИВАН РУДНИКОВ
точно,той. (Знае абсолютно

че няма и не може да има 
нищо ново, но задава този 

Той е необходим за 
на съп-

да се появи нака сигнала, за
сцената). „„„ате? —__ Пак ли се карате.
пита тя. (Знае, че се караме,
”“ьтПХ™Милички?еГ Колко
Е^о^тяе,сГрГе:

НО комична старица).
_ Той вече не ме

__ гтоез сълзи казва жената.
(Вече се е научила по жела
ние да си пуска сълзи.)

Тук майка й^’’дДК„о же нещо — какво л » 
смешно да бъде:

__ Тогава кого
не ли?

Смях. Смея се и 
до смях, защото всичко то

Ц сМ„Иеяе(наХсъм артист)’и 
остава доволна.

съм герои- 
към про 

се взирам

вниманиетода си «™личам^

Ка1аТСаИня?Дко знаеш’как те 
обичам! (Ако знаеще! .

Влиза синът. Току-що 
училище са му лепнали двои 
ка но дава вид, че всичко 
е наред. (И той е артист. Иг 
рае ролята на горе-долу А»
ХГатХкакво се е случи

викове. 
— отвръща

СЛАВЯНКАповече, въпрос 
следващата реплика 
ругата).
_ Изглежда ще трябва да

С%а^таИотСличноАРразбира,
чс това са врели-некипеаи 
но текстът си е текст и след 
като плясва е ръце, той каз

В

1 н любима, и своя.
обича!

чудногласппте
в родна странакатова: полудели!

I! тТе полудял» -
л" Рмкто,«Р от

ло? Чувам някакви 
__ Нищо няма ГаМпарав^вя':СНнкита? Какво 

Аа Р » (\Т\о аз си зная,
но питам' за ^благоприличие).

Или трябва да си изглади
те от. ощемпята, иди това па
истина е невъзможно, тряб
ва да се раздели4/. - казва 
Никита,

"-“яК-Звткъм нае, ;шсд,ю. Врс 
да сс на

там, 
ле подаде

“Означи така ми се е сто-
__ казва Колка. (Разби

не му се е сторило, 
добре знае що за 

нали е

синежност ръкатаобича? Ме- 
аз. Не ми

с мила
~ . ,ъ„.. ир Г лъха на сребриста акация,
I пейзаж, в който се простира Адриатпка,
С 1пг)-г)ттгч на древната твоя Далмация, 
с глас^фир и снага - тънкостебла тръстика.

Твоя лом твоите порти не бяха затворени, 
д, намерих отмора пол малката стря\.. 
Твой?“ сий.1 ОЧИ н слова непрнсторенч 
в мойто жадно за обич сърце запламтяха.

рило 
ра се, че 
освен това

са това, но 
И той си играе род-викове

артист,
ИТ- Колка - казва жената 

една рубла, иди да

мо"Ки'ТожСешЛнолАовин час
вее^Ге-чГ:=о^

само И копейки 
че не знае тов 

казва
сладолед и ще

тъщата
Спомням си, че 

любовник. Тръгвам 
И ДЪЛГО

— ето ти
зореца
"ааЪКакъ»УзаАез! - казвам 

_ Напомня ми изгрева, 
/т» л ир ми напомня, 1,0 
<НГ° ясен да внеса поети-СЪМ длъжен м тяня чуй елемент). — ‘аня, чу 

бие сърцето ми! (Го“зстенокардията

ща

Аз бях гладен. Ти даде мнда
десет години сте 
МЕ 6 за гГупостн.ГНали зная
3един ДРУГ!

. Нищо не знае,
положителният оо 

внесе успоко-

ио аз*
а).струва

тя играе, -------
— Добре —

_Ще си купя
си поиграя на двора.
СИИ изТиза. (Никакъв сладо
лед няма да СИ КУПИ, а
отида на кино. ** .
забранен за деца под 16 го
лини. Но отлично играе ро
лята СИ на послушно дете).

се мъчя

синът. рате 
как. се 

(Знаел!.. 
но нали е
^13-се°че ещгеме

3“Целуваме «"Тбшкс^мой! 
За кой ли път вече!) 

Завеса.
Край на 

д е н и е т о.
(Утре ще играем

чан 
как
хлопане

л ,, Ж-ЛРН Ти даде ми пълни ведра 
Аа очите сщ в'тях - на небето пространството 
п познах на най-свсжи цветя аромата,

необятния дух па славянството.

и потънах аз в тъмната нощ на косите ти, 
заспах* в унес тих. като птица в гората, 

и сънувах: прегърнати в обич земите ни, 
и видях: иа мечтаната пролет зората.

обичате

ие^мс радва, но нали 
дявол да го взе-и ХИЧ

съм артист, 
ме!. • ■)

_ дко знаех това
. своето жена ми... 
на моето здраве. Ми 

своето).
се на вратата, 

ми Никита.

и познах
някога!

— знае си
(плюе тя 
сли само заI ми да 

— веднага избух- 
вика 

майка й.

— Омръзна прелета в-

отново)
л—------------------ -—----------
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и тормозя 
ва жена 
високо, за да я чуе 
Тя е в съседната

Почуква 
Влиза приятелят

— Е, какво
ми. (Нарочно

ново? — пита
стая и ча‘
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В Босилеград От петък до петък във вашия град
Най-сетне

интеграция
Босилеграделите предприятия след деветмесечието

По-добри резултати 

от ланина програма, с която да по
търси изход от сегашното си 
положение.

ТЕЗИ ДНИ нак-компетен- 
тните в босилеградската об
щина отново поведоха диа
лог за интеграция на стопан 
ските организации. На про
веденото договорно заседа
ние взеха участие: директо
рите и председателите на са 
моуправителннте органи на 
стопанските 
представители на обществе 
но-политическите организа
ции и заместник — предсе
дателят на стопанската ка
мара от Лесковац, Лазар 
Джорич.

Според постигнатия дого
вор се оформи комисия, ко
ято в съдействие със стопан
ската камара ще работи вър 
ху интеграцията. Наложени 
са точно определени сроко-

В изясняването за интегра 
ция, директорът на занаят
чийското предприятие „Ус
луга", Драган Спиридонов 
заяви, че неговият колектив 
не нека да се интегрира със 
земеделските кооперации, а 
с транспортното предприя
тие. Директорът на транс
портното предприятие Иван 
Стоев се заложи интеграция 
та да се проведе, така да се 
каже специализирано, което 
ще рече по дейности.

Твърде обстойна преценка 
за сегашното положение на 
стопанските организации и 
за икономическата нужност 
от интеграция дадо Лазар 
Джурович. Между другото 
тон каза:

за работа в Словения- Сре
дните лични доходи се дви- 

1.026 динара в „Кин- 
-стан" до 1.294 в „Слога". В 
цялото босилеградско стопа 
иство средния личен доход 
е бил 1.093 динара. От дан
ните за провеждане на об
щия договор за съгласуване 
на разпределение на дохода 
и личните доходи се вижда, 
че в предприятията са из
плащани по-малки лични 
доходи, отколкото е трябва 
ло според размерите на 
обществените договори и са 
моуправителни споразуме
ния-

49 и в „Услуга" 366,5 на сто. 
При разпределението на 

част която
ДАННИТЕ ПОКАЗВАТ, че 

през деветте месеца от го
дината общият доход е уве
личен с 37,2%* в сравнение 
със същия период па 1971 
година. Общо взето това увс 
лнчеиио но отразява реално 
то положение, понеже зна
чителна част от общия до
ход идва от увеличаване цс 
иите па дребно. По общия 
доход Занаятчийското пред
приятие „Услуга" е на първо 
място, следствие на разгър
натата дейност на строител
ния му цех в Словения. На 
второ място е търговското 
предприятие „Слога". Значи 
телец успех постигна и Ав
тотранспортното предприя
тие, поради засиления път
нически траспорт.

Също така доста са се увг 
личили Л( изразходваните 
средства — с 21,2°/о. И тук 
са оказали въздействие по-
вишениет

този период в цялото 
стопанство на всеки 100 ди
нара изразходвани средства 
е осъществило 127,6 динама 
общ доход, спрямо 122 дина
ра през същия период на 
миналата година. Това гово 
ри, че тазгодишното стопа
нисване е било по-икономи
чно.

жаг отдохода, онази 
принадлежи на стопанство
то е увеличена от 81% на 
84,3%. Значително е и уве
личението на средствата за 
договорни и законни задъл
жения: лихви за кредити, 
средства за жилищно стро
ителство и пр. Най-много са 
нараснали средствата за ли
чните доходи 70,4.%, след
ствие на положителните ре
зултати в стопанската дей
ност. Незначително е уве-

органнзацнн,

личението на средствата за 
фондовете.

Всички
ве.

Интересно е да се покаже 
средният личен доход в те- 
зи~трудови организации спо 
ред квалификациите:

сапредприятия 
приели общо 47 нови работ
ници, от които само „Услу
га” 42, предимно строители

До 15 декември тази го
дина ще се изработи иконо 
мическня дял от елабората 
а до 20 декември той ще се 
обсъди в стопанските орга
низации. На 25 декември в 
трудовите колективи ще се 
проведе референдум за ин
теграция. Ако референдумът 
успее интегрираното пред
приятие ще започне да ра
боти от първи януари идна
та година.

— Досега се недостатъчна 
отговорност е разправяно за 
интеграцията. Наистина ра
зисквано е доста по тоя въ
прос, но конкретно нищо не 
е сторено. Такова поведение 
на отговорните е неоправда
но. Още повече заради то
ва, че на работниците за ни 
теграцията нищо конкретно 
не им е предложено, нито 
пояснено, а търсено е от 
тях да се съгласят за прове
ждането й. Досега обаче не 
е търсено отговорност от 
онези, които са се наели да 
реализират тази задача.

810 динара 
898 динара 
923 динара 

1.471 динара 
1.150 динара 
1.291 динара 
1.445 динара 
1.639 динара

— неквалифициран работник

— полуквалифициран рабо тник
— квалифициран работник
— висококвалифициран работник

— с основно образование
— със средно образование
— с полувише образование

— с више образование

Презцени.

Засега не се приема тлъ- 
минската земеделска коопе
рация, поради непогасените 
й дефицити. Предложено е 
с помоща на стопанската ка 
мара тази кооперация да се 
опита да направи санацион-

Доходът се е увеличил 
следствие на разширените 
дейности на предприятеята, 
а разходите поради извър
шената ревалоризация на 
основните средства в края 
на миналата година, покач
ване на цените, по-честите 
командировки и пр. Най-го-

Цялостно взето, в струк
турата на капитала собстве 
иите средства участвуват с 
30,7% срещу 26,8% през ми
налата година, а банковите 
средства с 69,3% 
положителни данни за фи
нансовото състояние в пред 
приятията. По отношение на

В. Велинов ликвидност те стоят по-до
бре от лани, особено „Услу
га” и автотранспортното пре 
дприятие, докато по-трудно 
е положението на „Слога” 
и „Кин-стан", при които 
сегашните дължими суми 
значително надминават ис
ковете.

Въз основа на член 18 от Трудовия кодекс, член 
22 от Статута и член 4 и 7 от Правилника за трудови 
отношения на Занаятчийско предприятие „Услуга” в Бо
силеград Комисията за прием и уволняване на заседание 
от 16 ноември т. г. е решил да обяви

спрямо

леми са материалните раз
ходи С. А. С.в Автотранспортното 
предприятие (за непронзводСЪОБЩЕНИЕ ствени услуги), докато „Ус
луга" има най големи

Димитровград
разхо

ди за пътни и командиров
ъчни, поради строителната 
дейност в Словения.

ЗА НОВООТКРИВАЩИ СЕ РАБОТНИ МЕСТА

Комисията за потекло на 

имущество — интензивно 

работи

Търсят се:

1. Секретар на предприятието

2. Квалифициран работник — водо- 
инсталатор

3. Двама строителни техници

4. Куриер — чистач

Доходът е значителн© уве
личен — 64,4% в сравнение
с миналата година: в Авто
транспортното предприятие 
с 37 „Слога" 61, „Кин-стан" Комисията за 

потеклото
издирване 

на имуществото 
на граждани и за разкрива
не на явления на незаконно 
забогатяване и на други 
употреби и малверзации 
тензивно работи и на първо
то си заседание, което тря
бва да се проведе 
ще бъде в състояние

определени становища ще бъ 
де в рамките на комисията.

Първата подкомисия рабо
ти в областта на жилищната 
политика. Втората подкоми
сия

Условия за приемане:
Освен общите условия за настаняване на ра

бота според Трудовия кодекс кандидатът трябва да 
изпълнява следните условия:

1. За работно място под т. 1 
правник с трудов стаж от две години.

Драги
читатели!

ЗЛО-
ин- проверява работата на 

занаятчийските работилни
ци, основани от група граж
дани. Третата подкомисия съ 
бира дани 
останали организации с цел

— дипломиран наскоро
да под

несе определени съобщения 
и искове.

от трудовите и
2. За работно място под т. 2 — квалифициран 

водоинсталатор с трудов стаж една година.
3. За работно място под т. 3 —

осъществяване на задачите 
поставени пред комисията.Възобноветестроителен

техник с държавен изпит и трудов стаж две го
дини

Комисията работи 
комисии, обаче заемане на

в под
А. Д.си4. За работно място под т. 4 — 

новно училище
Постпъване на работа за лицата от т. 1, 2 и 

4 веднага след приемането, 
хници от т. 3 — от 1 март 1973 г.

Квартири не се осигуряват.
Личните доходи са според Правилника за раз 

пределение на личните доходи в предприятието
Молби с документите да се изпращат до за

наятчийско предприятие „Услуга” в Босилеград. 
Непълни молби няма да се разглеждат. 

Конкурсът е валиден 15

свършено ос-

абонамента 
на в. 

„Братство“

а за строителните те-

зо ШЗ г.дни от публикуване-
•ШШто му.
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БАСНЯ

едно врезнае от кига.
чуем магарето рове. Я 

сакам да излезнем да ви
дим, а бая Неца каже, 
што му нейе, са че га на-

ОСТАДО БЕЗ 

МАГАРЕ
ме

ни

поим и воду.
Най-после дойде време 

да си пойдем. Узо дизаци 
те. Бай Неца ми тури мал 
ко лебац, малко почено 
месо, каже далеко че пу- 
туеш. Ка излезо у дворат 

га иема. Прий-

КВО МОГУ да ви пи- 
за тия брой. Мукашем

ми йе ка помислим кво 
ме сполете, но че ви раз-

— НАПУСКАШ СЕЛОТО ТЪКМО КОГАТО ЩЕ ПОЛУЧИМ ТОК!?
— ДА НЕ ИСКАШ ДА СТАНА КУРБАН КАТО 1МОЯ КОЛЕГА В 

СМИЛОВЦИ! праям.. .
Бая Неца од Смиловци 

изока на госйе. Пише 
„На 29 новембар че

БОГДАН НИКОЛОВ
магарето 
до по близо и видо да се 
от&инуло. Ту в а магаре, 
там магаре — нема 
Тражимо по дворове, гра 
дините и сокаци и ништо. 
Най-после реши да си 
пойдем пешйи и йедън 

„Твойето

ме
МИ:
пуштамо струюту. У село 
че има голем цумбуш, до га.

НАШИТЕ ВРАГОВЕ ПОП МИКРОСКОП йде да се видимо и да пи- 
немо по чашу".

Тури самарат на мага
рето, муну у антериюту 
шише сливовицу и там. 
Връза магарето под сай- 
ванат, бая Неца му тури 

виле сенце, каже 
йе дошло на госйе, 

се разбашаримо

човек ми каза; 
магаре гледа ка заклаше 

печено". Кико
2.шш другото за 

питам я!? „Па текаТова е главата на комар.
две три 
и оно 
и тегая 
у собуту. Мале кво пийе- 
1ье стану. Оная жешка ре 
кия с туршию и пълтьене 
шушпе с извару, па чор- 
бица... Текова госйе не 
бе вицевал одавна. А со- 
бата пълна с госйе от це- 

край све наборйе на

як Само женското смуче кръв. 
: Мъжкото се храни с вода и

от растенията. Доб-

одговори ми човекат 
печенето дека йедосте ^ е 

Закла га йе-сокове 
ш&яйеШ ре се

с които комарът

; •
от магаре, 
дан човек од радост че 
селото е електрифицира
но".

виждат двете антени 
открива,,л.

на човека, която* топлината
той излъчва, за да се насо-шш И тека моето магаре 

гледало туя картину и 
видело това отйину- 

побегло. Мука ми

$ чи към него.
кига

Хоботът на дървеницата 
(татабица), увеличен 80 пъ
ти. С него нощем се впива 
в тялото на човека, а от спе 
циални жлези пуска отрова, 
от която се явява сърбеж и 
зачервяване на човешката 
кожа.

ло се и 
е голема за магарето, но 
добре че е побегло, оти 

се беомо разйели мо- 
тьега

лия
бай Иецу. А ка се надве- 
чери електриката свитну 
у собуту...

Тъгай дойде редна пе
ченото. .. Опа нане, теко 

йел кой

1.

Въшката вече я няма Да 
ни безпокои. Но ето как я 
виждаме при увеличение. На 
снимката е уголемена 240 
пъти. С клещите си тя лови 
косъма и по него може да 
лретича" 10 сантиметра в 
минута. На косъма залепва 
и яйцата си, от които след 
две седмици се излюпват 
нови въшки, които веднага 

да смучат кръв от

ние
жеше бай-Неца и
да закол>е.

Със зравйе Манчава месо не съм

* -■ &Ш ЗНАЕТЕ ЛИV.; • • •
жзапочват 

кожата на главата. ЗВОНЦИ, В Бабушнишка общи- 
селище. Споменава се в до- 
- селище със 70 дюкяна и 
които били отнасяни от по

па, е старо 
кументи като 
две черкви, - 
пои. През турското робство много се
мейства били изклани от турците, за 
да бъде обсебено имуществото им.

насслеиието се криело по пещери- 
скалите под селото. Записано е, че 

семейството на

3.

щЩ I-бълхата, увели-Глава на
310 пъти. Това насеко- 

скача колкото
,чена 

мо може да , .1;
1 - • , ШШ товада тегли то- (В ИИ§Нртялото и може

70 пъти по-голям от соо-
те и
най-тежко пострадало 
дядо Григорчо. Той бил жив изгорен, 

му турчите съсекли на парчета. 
Цвся Григорчин сетне бил

вар 
ствеиото

2 си тегло. 5. и жена 
Внукът нм 
известен ясновидец.

80
т>ти!'Р^ГоваТ насокомо* може

кръв^откол кото <т'ежиП сами- 
ят той преди смученето.

'тт
шШЩш

0-МЯКО/ЯУ ОГР^ВЯ 
пехл __^
~------------------- ЯьСТАНДАРТ

Ч*Т ПЕТРОВ

БдО он-^и
Страшна 11
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мотиви
3 волският край по своето географнческо поло

жение, историческо минало и народно твор
чество представлява интерес за ония, конто го 

там живеят. Презпосещават и ония които
лятото — банята със своята топла вода и прохла-

— ловът.ден въздух, през зимата
Звончанцн, знаят с часове да разправят за

подвизите на ловците, приказки за иманярите, и
всекидневните злободневни теми. Това са хора, ко
ито умеят да правят вицове за друг и сами да се 

слабости. Те обичат и за себенадсмиват на своите
си да прочетат във вестника. И може би 
единственият наш край, откъдето хората се обаж-

това е

дат до редакцията и искат да ги посети журналист,
за да се напише нещо и за тях.

Звонският край, който става все по близък до
по-големнте центри, създава по-добри икономичес-

населенце.ки и културни условия за тамошното
Старата слава на Звонци се възвръща.

Богдан Николов: ЗВОНСКА БАНЯ 
(АКВАРЕЛ)Тук на нашите читатели предлагаме някол

ко мотива от Звонско.

&ШШа ,г - - •и,

* НАРОДНА НОСИЯ ОТ ЗВОНСКО. НА СНИМКАТА . • ,
ФОЛКЛОРНА ГРУПА ОТ ЯСЕНОВДЕЛ, КОЯТО СПЕЧЕ - М?ЛИ ПЪРВО МЯСТО НА ФЕСТИВАЛА 1953 ГОДИНА.

* ОКОЛНОСТИТЕ НА ЗВОНЦИ СА БО
ГАТИ С ДИВЕЧ. НА СНИМКАТА: СТА
РИЯТ ЛОВЕЦ БАЙ АНАНИ СЪС СВОЯ
КОЛЕГА ХРИСТО ТОШЕВ

♦ХУБОСТИТЕ НА ЗВОНСКИ КРАЙ НАДАЛЕЧ СА ИЗ- 
ВЕСТНИ

* УЧЕНИЦИТЕ В ДЕНЯ НА ДВИЖЕНИЕТО.

ШштВо ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАПИ» * и----------------------------------------------------------------


